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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 2/2)  
  
1. ขอใดอธิบายกระบวนการไมโทซิสไดถูกตอง 
 1) เปนการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม 
 2) ทําใหสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวเจริญเติบโต 
 3) เปนกระบวนการเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวบางชนิด 
 4) เปนการซอมแซมเซลลที่ไดรับความเสียหาย  
2. ขอใดตอไปนี้เปนลักษณะปริมาณ 
 1) ความสูงของตนถั่วลันเตาในการทดลองของเมนเดล 
 2) ความสูงของประชากรมนุษย 
 3) ลักษณะผิวเมล็ดสีเหลืองหรือสีเขียวของถั่วลันเตาในการทดลองของเมนเดล 
 4) ลักษณะผิวเผือกในมนุษย  
3. สิ่งมีชีวิตพวกใดไมมีคลอโรพลาสต 
 1) ยูกลีนา   2) ไดอะตอม 
 3) สาหรายสีน้ําตาลแกมเหลือง 4) นอสตอก  
4. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับระบบยอยอาหารของมนุษย 
 1) การยอยแปงเกิดขึ้นครั้งแรกในลําไสเล็ก 
 2) ในกระเพาะอาหารมีการสรางกรดไฮโดรคลอริกซึ่งทําหนาที่ยอยโปรตีน 
 3) การยอยไขมันเกิดขึ้นที่ลําไสเล็กเทานั้น 
 4) เซลลบุผนังลําไสใหญสามารถดูดซึมน้ําและอาหารที่ยอยแลวได  
5. ขอความเกี่ยวกับธาตุ Z132

54  ขอใดถูกตอง 
 1) ธาตุ Z อยูในหมูที่ 18 คาบที่ 5 ของตารางธาตุ 
 2) ธาตุ Z มีความเฉื่อยสูง ไมสามารถเกิดปฏิกิริยาใดๆ ได 
 3) ในทางอุตสาหกรรมนิยมนําธาตุ Z มาใชเปนแสงแฟลชสําหรับใชถายรูป 
 4) ในธรรมชาติจะพบธาตุ Z ในรูปแกสมีสูตรโมเลกุลเปน Z2   
6. ขอดีของเสนใยสังเคราะหคือขอใด 
 1) ระบายความรอนไดดี ไมทนตอสารเคมี 
 2) ทําความสะอาดไดงาย ยับยาก 
 3) ยอมสีไดงาย ไมทนตอเชื้อรา 
 4) ดูดความชื้นไดดี ยับงาย  
7. อนุภาค B ประกอบดวยโปรตอน 25 อนุภาค นิวตรอน 30 อนุภาค และ

อิเล็กตรอน 18 อนุภาค ขอใดคือสัญลักษณนิวเคลียรที่ถูกตองของอนุภาค B 
 1) +730

25 B  2) +755
25 B  3) +543

25 B  4) +548
25 B   

8. หากนักเรียนตองการเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ในปฏิกิริยาเคมี สามารถ  
ทําไดโดยอาศัยวิธีการตางๆ ดังนี้ 

  ก. การเพิ่มอุณหภูมิใหกับระบบ 
  ข. การเพิ่มพื้นที่ผิวใหกับสารตั้งตน 
  ค. การเพิ่มความเขมขนใหกับสารตั้งตน 
 จากวิธีการตางๆ ขางตน วิธีการใดที่เขาไปเพิ่มความถี่ในการชนระหวางสารตั้งตน 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
9. วัตถุตกอยางอิสระจากที่สูง 20 เมตร เมื่อใดที่วัตถุมีอัตราเร็ว 9.8 เมตรตอวินาที 
 1) ตลอดชวงวินาทีแรก  2) เมื่อสิ้นสุดวินาทีแรก 
 3) ตลอดชวงการเคลื่อนที่ 4) หลังจากตกลงมาได 9.8 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
  
10. แมวอยูหางจากตนไมตนหนึ่งไปทางทิศเหนือ 12 เมตร เมื่อเวลาผานไป 3 

วินาที แมวอยูหางตนไมไปทางทิศตะวันออกเปนระยะ 9 เมตร จงหาความเร็ว
เฉลี่ยของแมวตัวนี้ 

 1) 7 m/s ทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
 2) 7 m/s ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3) 5 m/s ทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
 4) 5 m/s ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) เปนกระบวนการเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวบางชนิด 
   กระบวนการไมโทซิสเปนการเพิ่มจํานวนเซลล โดยที่เซลลใหมมี

จํานวนโครโมโซมเทาเดิมและเหมือนเดิมทุกประการ ดังนั้น จึงไมเปนการเพิ่ม
ความหลากหลาย เปนการเพิ่มจํานวนของเซลลในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว ไมใชการ
เจริญเติบโต เพราะสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวอาจจะเพิ่มขนาดเซลลโดยการสรางสาร
มากขึ้นเพื่อใหเซลลใหญขึ้น และไมใชการซอมแซมเซลลที่ไดรับความเสียหาย 
เพราะหากเซลลเสียหายอาจมีการสรางสารหรือโปรตีนอื่นเพื่อมาซอมแซม แต
หากเปนการสรางเซลลใหมมาซอมแซมก็จะเปนการซอมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย  

2. เฉลย 2) ความสูงของประชากรมนุษย 
   ลักษณะปริมาณ (Quantitative Trait) เปนลักษณะตอเนื่องที่  

ไมสามารถแบงกลุมไดชัดเจน ตองอาศัยการชั่ง การตวง หรือการวัด ควบคุม
ดวยยีนหลายยีน และสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลไดมาก ตัวอยางของลักษณะปริมาณ 
เชน ความสูงของประชากรมนุษย เปนตน 

  1), 3) และ 4) เปนลักษณะคุณภาพ (Qualitative Trait) ความสูง
ของตนถั่วลันเตาในการทดลองของเมนเดลแบงเปนแคตนสูงและตนเตี้ย ไมได
แบงตามความยาวเปนเซนติเมตร  

3. เฉลย 4) นอสตอก 
   นอสตอกเปนโพรแคริโอต ไมมีคลอโรพลาสต 
  1), 2) และ 3) ยูกลีนา, ไดอะตอม และสาหรายสีน้ําตาลแกมเหลือง   

ตางมีคลอโรพลาสต   
4. เฉลย 3) การยอยไขมันเกิดขึ้นที่ลําไสเล็กเทานั้น 
   การยอยแปงเกิดขึ้นครั้งแรกในชองปาก โดยเอนไซมอะไมเลส    

ที่สรางมาจากตอมน้ําลาย สวนกระเพาะอาหารมีการยอยโปรตีนโดยเอนไซม
เพปซินที่ทํางานไดที่สภาวะเปนกรด กระเพาะอาหารจึงสรางกรดไฮโดรคลอริก
ขึ้นมา แตกรดไฮโดรคลอริกไมไดทําหนาที่ยอยโปรตีน สวนการยอยไขมันเกิด
จากการทํางานของเอนไซมลิเพสในลําไสเล็ก และผนังลําไสใหญจะดูดซึม
สารอาหารบางชนิด ไดแก น้ํา แรธาตุ วิตามิน กลับเขาสูเลือด ไมมีการดูดซึม
อาหารที่ยอยแลว ตอจากลําไสใหญจะมี Rectum ทําหนาที่เก็บกากอาหาร 
(อุจจาระ) เพื่อเตรียมขับออกนอกรางกาย 

5. เฉลย 1) ธาตุ Z อยูในหมูที่ 18 คาบที่ 5 ของตารางธาตุ 
   ถูก เพราะเราสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ Z ไดเปน 2 8 18 

18 8 แสดงวาอยูในคาบที่ 5 
  2) ผิด เพราะหากดูจากการจัดอิเล็กตรอน จะพบวา Z คือ ธาตุ Xe   

ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยากับ F ไดสารประกอบเปน XeF4  
  3) ผิด เพราะในอุตสาหกรรมของแพทยนิยมใช Xe เปนยาสลบ 
  4) ผิด เพราะในธรรมชาติจะพบ Z ในรูปของอะตอมเดี่ยว คือ Z  
6. เฉลย 2) ทําความสะอาดไดงาย ยับยาก 
   สามารถทําความสะอาดไดงาย และยับยาก เปนขอดีของเสนใย

สังเคราะห 
   คุณสมบัติของเสนใยสังเคราะห ไดแก ทนตอเชื้อรา ทนตอสารเคมีไดดี 

ไมยับงาย ทําความสะอาดไดงาย แหงเร็ว และผลิตไดครั้งละมากๆ และรวดเร็ว 
   คุณสมบัติของเสนใยธรรมชาติ ไดแก ระบายอากาศไดดี ดูดความชื้น

ไดดี ยับงาย แหงชา ไมทนตอกรด-เบส และไมทนตอเชื้อรา   
7. เฉลย 2) +755

25 B  
   ธาตุ B มีโปรตอน 25 อนุภาค แสดงวาควรมีเลขอะตอมเทากับ 25  
    มีนิวตรอน 30 อนุภาค จะทําใหไดเลขมวล (ผลบวก

ระหวางโปรตอนกับนิวตรอน 25 + 30 = 55) เทากับ 55 
   และ มีจํานวนอิเล็กตรอนอยูเทากับ 18 อนุภาค (นอยกวา

โปรตอนอยู 25 - 18 = 7 อนุภาค) จึงตองมีเลขออกซิเดชันเทากับ +7 
   ดังนั้นสัญลักษณนิวเคลียรที่เปนไปไดของธาตุ B คือ +755

25 B   
8. เฉลย 4) ก., ข. และ ค. 
   การเพิ่มความถี่ในการชนกันของสารตั้ งตนเพื่อเพิ่มอัตราการ

เกิดปฏิกิริยานั้น ทําไดโดยการเพิ่มอุณหภูมิใหกับระบบ การเพิ่มพื้นที่ผิวใหกับ
สารตั้งตน และการเพิ่มความเขมขนใหกับสารตั้งตน  

9. เฉลย 2) เมื่อสิ้นสุดวินาทีแรก 
   วัตถุตกอยางอิสระจะมีอัตราเร็วตนเทากับศูนย และมีความเรง

เทากับ 9.8 เมตร/วินาที2 โจทยบอกวามีอัตราเร็ว 9.8 เมตรตอวินาที ดังนั้น 
จากสมการ 

    a = t
u  v -  

    t = a
u  v -  

     = 9.8
0  9.8 -   =  1 sec 

   พบวา จะมีอัตราเร็วนี้เมื่อสิ้นสุดวินาทีแรก เพราะการตกอยางอิสระ
เปนการเคลื่อนที่ภายใตความเรงคงที่ ซึ่งอัตราเร็วจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไมคงที่  

10. เฉลย 3) 5 m/s ทางทิศตะวันออกเฉียงใต  

12 m Sv

9 m 

N

  
    S = 22 9  12 +   =  15 m  
    ความเร็วเฉลี่ย = เวลา

จัดระยะการกระ   
     = 3

15   =  5 m/s    
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


